Voorwaarden aan examenruimte:
Vanwege de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het examenproces, geldt ook een aantal voorwaarden aan een
examenruimte.









De inrichting van de examenruimte voor de schriftelijke toets moet dusdanig zijn dat tussen de kandidaten
voldoende tussenruimte zit. De ruimte tussen de hoofden van de kandidaten bedraagt minimaal 1,50 meter,
dit ter beoordeling van de surveillant
De kandidaten dienen voldoende vrije werkruimte te hebben, dit te beoordeling van de surveillant.
Voorin de ruimte dient een aparte tafel en stoel beschikbaar te zijn voor de surveillant(en). Dit geldt ook voor
toezichthouders van de Stichting Examenkamer die tijdens het examen aanwezig kunnen zijn
De examenruimte dient gevrijwaard te zijn van (indringend) geluid en voorzien te zijn van voldoende
verlichting.
De ruimte dient tijdig (tenminste een half uur voor de start van een examen) gereed te zijn. De surveillant(en)
zullen bij aankomst controleren of de examenruimte aan de eisen voldoet. Zaken die niet juist zijn dienen
direct verholpen te worden. Mocht dit niet mogelijk zijn en de examenlocatie wordt afgekeurd door de
surveillant, dan zal het examen geen doorgang kunnen vinden.
De kandidaten moeten in dezelfde richting zitten, dit ter beoordeling van de surveillant.

Tijdens het examen worden alleen de aangemelde kandidaten, de surveillant(en) en (eventueel) vertegenwoordigers
van de toezichthoudende instanties VCA Infra of de Stichting Examenkamer in de examenruimte toegelaten.
Docenten, begeleiders of vertegenwoordigers van het bedrijf moeten buiten de examenruimte wachten.
De kandidaten dienen tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Europese
identiteitskaart) bij zich te hebben.
De examenkandidaten hebben pas toegang tot de examenruimte op uitnodiging van de aanwezige surveillant(en).
De examenkandidaten dienen in één ruimte te zitten, tenzij daarvoor vóóraf met Wincoop Veiligheidstrainingen BV
andere afspraken zijn gemaakt.
Indien de door u beoogde examenruimte aan deze eisen voldoet, gaan wij akkoord met een examen op locatie.
Voorwaarden aan de examenkandidaten:
Om fraude te voorkomen worden er eisen gesteld aan de kandidaten.
 In de examenruimte is het verboden te roken.
 Tafels leeg, met uitzondering van een eventueel scheidingsbordje, kandidaat nummer, examenvragen,
computer of eventueel antwoordblad en pen.
 Geen telefoons in het lokaal, ook niet in je jas of broek of i.d.
 Niet praten met elkaar
 Geen cursusboeken in het lokaal
Voldoet een kandidaat niet aan bovenstaande regels dan wordt hij geschorst van deelname aan het examen. U mag
dan op een ander en nader door ons te bepalen tijdstip opnieuw examen doen.
Alle kosten die hieruit voortkomen zijn voor uw rekening!

